Orçamento nº QT338 PVP
Data 30 /10/2015
Datas dos serviços: 15 a 23 de maio 2016
Participantes: minimo de 12 pax e máximo de 18 pax
Nacionalidade: Portuguesa + Brasileira + Costa Rica

CAMINHO PORTUGUÊS PELA COSTA A SANTIAGO DE COMPOSTELA
PROGRAMA PARA RESIDENTES EM PORTUGAL
15 a 23 de maio 2016
9 dias / 8 noites

1º dia - domingo – 15 / 5
17h30 - Transfer com saida da sede da Quality Tours para o Hotel Porta do Sol na Vila de
Caminha .
20h00 - Jantar no Hotel Porta do Sol, seguido de pequeno brefing sobre o programa do
Caminho Português a Santiago pela Costa.
Alojamento no Hotel Porta do Sol ****
2º dia – 2ªFª – 16 / 5 - 1ª etapa = Santa Tecla – praia de Camposanco – Oia = 22 km ( inicio
do Caminho a pé ) Dificuldade fácil
8h00 – Pequeno almoço e check out com recolha do Kit de pic-nic para o almoço.
9h00 – Saida em minibus para o monte de Santa Tecla
9h30 -Visita ao monte de Santa Trega com seu Castro ( Povoado Celta – 2000 anos antes de
Cristo ) . Só efectuamos esta visita se o céu não estiver nublado .
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CASTRO E MONTE DE SANTA TEGRA

10h00 - inicio da descida até à praia de Camposanco .
Continuação do caminho passando por A Guarda até ao mosteiro de Oia
Fim da caminhada
17h00 – transfer para o Hotel Talasso Club Atlântico SPA ***
17h30 – Check in no Hotel com possibilidade de utilização do SPA
20h30 – jantar no hotel

Mosteiro de Santa Maria de Oia

Spa –Hotel Talasso Club Atlântico

3º dia – 3ªFª – 17/ 5 – 2ª etapa – Oia – Baiona = 16,6 km . Dificuldade fácil
8h00 – Pequeno almoço e recolha do kit de pic nic para o almoço.
9h00 - Transfer para o mosteiro de Oia
9h30 – possibilidade de visita guiada ao mosteiro de Oia ( visita a confirmar )
10h30 – inicio da caminhada até ao Parador de Baiona
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17h00 – chegada a Baiona
17h30 – transfer para o hotel Club Atlântico SPA ***
18h00 – chegada ao Hotel
20h30 – jantar no hotel

Parador de Baiona

4º dia – 4ª Fª – 18 / 5 – 3ª etapa – Baiona – Vigo = 22,4 km – Dificuldade fácil
8h00 – Pequeno almoço e check out com recolha do kit de pic nic para o almoço.
9h00 – Transfer para a Igreja matriz de Baiona
9h30 – inicio do caminho em direcção á igreja Concatedral de Vigo
17h00 – chegada a Igreja Concatedral de Vigo
17h30 – transfer para o Parador de Pontevedra e check in .
20h00 – jantar livre de tapas no centro histórico de Pontevedra

5º dia 5ªFª – 19 / 5 – 4ª etapa – Vigo – Pontevedra ( cruzeiro privado )
8h00 – Pequeno almoço
9h00 - Check out e transfer para a Igreja Concatedral de Vigo
9h30 - chegada a igreja matrizde Vigo e caminhada até ao Real Club Atlântico de Vigo
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10h00 - embarque e inico de cruzeiro privado, com almoço a bordo, passando pelas ilhas Cies,
Sanxenxo e Pontevedra
17h30 – chegada a Pontevedra
18h00 – transfer para o Parador de Pontevedra
18h30- chegada ao Parador de Pontevedra ****
20h00 – saída a pé para jantar livre de tapas na zona antiga de Pontevedra

Ihas Cies

Cruzeiro na Goleta Nautica

6º dia – 6ª Fª – 20 / 5 – 5ª etapa – Pontevedra – Caldas dos Reis = 23 km – Dificuldade fácil
8h00 – Pequeno almoço e recolha do pic nic para o almoço .
9h00 - Check out e saída a pé em direcção á Igreja matriz de Caldas dos Reis
17h00 – chegada a igreja matriz de Caldas dos Reis
17h30 – transfer para o Hotel Balneário de Compostela ***
18h00 – check in no Hotel .
20h30 – jantar no hotel
7º dia – sábado – 21 / 5 – 6ª etapa – Caldas dos Reis – Padron – Escravitude = 25 km
Dificuldade fácil
8h00 – Pequeno almoço e recolha do pic nic para o almoço.
9h00 – Transfer para a igreja Matriz de Caldas dos Reis
Largo Martins Sarmento, nº89, r/c Esquerdo – 4800-432 – Guimarães – Portugal
Tel. (+351) 253 527 144 - Fax (+351) 253 527 146
geral@qualitytours.pt www.qualitytours.pt
RNAVT nº2495

4/12

9h30 – inicio do caminho em direcção à igreja de Escravitude
17h00 – chegada à igreja de Escravitude
17h30 - transfer para o Hotel Balneário Compostela ***
18h00 – chegada ao Hotel.
20h30 – jantar no hotel
8º dia – domingo – 22 / 5 – 7ª etapa – Escravitude – Santiago de Compostela = 15 km.
Dificuldade fácil.
7h00 – Pequeno almoço
8h00 – check out e transfer para a igreja de Escravitude
8h30 – inicio do caminho em direcção à Catedral de Santiago de Compostela
11h30 – chegada à Catedral de Santiago e abraço fraternal do grupo com Porto de Honra. Foto
de grupo.
- Colocaçao da bagagem no hall do hotel Parador Reyes Católicos
12h00 – Missa do Peregrino
13h30 – almoço livre e tarde livre
Após almoço recolha da credencial Compostela na casa do Peregrino
- Check in no Hotel dos Reyes Católicos *****

Catedral de Santiago

S. Tiago

Cerimónia do Botafumeiro
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- 20h00 concentração do grupo no ponto zero da praça do Obradoiro ( em frente á fachada
principal da Catedral ) e saída para jantar de grupo no restaurante San Jaime ( rua da Raiña – 4
) que fica a 300 metros do Parador .

9º dia – 2º Fª – 23 / 5 – Santiago – Guimarães em onibus
- 9 h00 – Pequeno almoço
- 10h00 – check out e manhã livre em Santiago
- 13h00 – almoço livre em Santiago
14h30 – saida em direcção a Caminha e Guimarães ( Só iremos por Caminha se algum dos
participantes tiver deixado a sua viatura em Caminha )
16h00 – chegada a Caminha
17h30 – 18h00 – Chegada a Guimarães

Fim do programa e dos nossos servíços

Preços :
Quarto duplo =

1980 € por pessoa

Quarto single = 2350 € por pessoa

O preço inclui:

Transfer de ida e volta de Guimarães para o Hotel em Caminha.
Transporte das bagagens para os locais de alojamento ao longo de todo o
programa.
1

Guia em todo o programa
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8 noites de alojamento com pequeno almoço indicados no programa .
6 jantares indicados no programa com bebidas incluidas
5 pic nics para almoço
1 cruzeiro com almoço a bordo , com bebidas incluidas
Fornecimento do passaporte do peregrino, para irem carimbando ao longo do
caminho.
Seguro de acidentes pessoais ( incoming )

O preço não inclui:
.

Almoços e jantares que não estejam mencionados no programa



Passeios opcionais ou transferes extras a solicitar ao motorista.



Custos das entradas nos monumentos e museus;



Actividades não mencionadas e extras de carácter pessoal.

Caracteristicas do caminho
- Sempre orientado e acompanhado por 2 elementos da Quality Tours, sendo 1 guia e
1 motorista .
- Total de 126 km, a uma média de 21 km / dia, durante seis dias de caminho a pé.
No 4º dia do programa, será o percurso será feito de barco, mantendo a tradição dos
peregrinos que chegavam pelo mar.
O caminho tem um grau de dificuldade médio e baixo conforme indicado em cada
etapa do programa;
- Com carro de apoio em todo o percurso, bem como assistência básica de primeiros
socorros;
- aconselhamos a pratica de 1 hora diaria de marcha, 30 dias antes do inicio deste
programa.
- Recomendamos a consulta prévia do seu médico de família.
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Equipamento
- Roupa leve, botas, peugas grossas, bastão, impermeável, chapéu, mochila pequena e
leve, cantil, protector solar e óculos de sol. Creme relaxante para as pernas e vaselina
para os pés. Fato de banho e chinelos para o SPA . O Hoteis disponibilizarma o roupão
de piscina .
Medicamento anti-inflamatório, anti-gripe, anti-estamínco, aspirina e os habituais
prescritos pelo seu médico.

Seguro
Responsabilidade
 A responsabilidade da agência de viagens encontra-se garantida por um seguro
de responsabilidade civil e por uma caução nos termos da legislação em vigor.

Condições Gerais

1. A Quality Tours não será responsável por custos extra relacionados com atrasos ou
cancelamentos de voos ou de outros meios de transportes, que afectem a participação
nos serviços com a Quality Tours.
2. Em caso de atraso, a Quality Tours poderá alterar o tempo de espera, dependendo
da prévia aceitação de eventuais custos extra e seguindo as condições da política de
cancelamentos. É indispensável que comunique tudo. Para tal, usar o número de
emergência que encontra no voucher ou contactem diretamente a Quality Tours para
alterar o serviço em causa.
3. Em caso de atraso ou ausência na hora e local previstos, a política de cancelamento
da sua reserve será aplicada.
 Certifique-se que tem em sua posse o documento de identificação
necessário para realizar a viagem, com a validade mínima de 6 meses;
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 Os menores, quando não acompanhados por
quem exerça o poder paternal, só podem
entrar e sair do território nacional exibindo autorização reconhecida
notarialmente para o efeito. Em caso de pais divorciados, aplica-se a mesma
regra;
 Confirme se
pretendido;

o

itinerário

apresentado

está

de

acordo

com

o

 Caso se trate de um orçamento, os lugares e valores apresentados estarão
sempre sujeitos a disponibilidade na altura da reserva;
 Os serviços incluídos em cada itinerário são os que constam na descrição de
cada um dos programas, excluindo-se todos os não mencionados. Nos
itinerários em que estão incluídas refeições, almoços ou jantares, considera-se
que as ementas são fixas, pelo que se o cliente quiser proceder a alguma
alteração, a mesma dependerá do fornecedor desse serviço e deverá ser
liquidada no local onde a alteração tome l

Pagamentos
Como se trata de um programa em que os hoteis ficam esgotados com frequência as
condições de pagamento são
50 % até 26 de janeiro 2016
50 % até 26 de Março 2016
.
Notas:
- Todos os preços são NET
- Não foram efectuadas reservas dos serviços (transporte; guia, hotel);
- Orçamentos baseado para um número mínimo de 12 participantes. A alteração do
número de participantes fará alterar os preços;
- A totalidade das despesas de transferência bancárias relativas ao pagamento são de
vossa responsabilidade
O pagamento com cartão de crédito , terá um custo 2,5 % .
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Pagamentos para :
Banco BIC
Nib - 0079 0000 5310 6848101 86
Iban - PT50 0079 0000 5310 6848 1018 6
Swift - BPNPPTPL

Cancelamentos / Alterações

 O cancelamento de reserva, por parte do cliente, 30 dias antes da data do inicio
do programa , obriga à perda de 30 % do valor da reserva .
 A alteração de uma reserva já confirmada fica sempre dependente da
disponibilidade e condições dos fornecedores envolvidos.
Reclamações

 Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à
agência onde se efectuou a reserva e liquidação da viagem e num prazo não
superior a 20 dias após o termo da prestação dos serviços. As mesmas, de
acordo com a directiva comunitária do Conselho da EU, só poderão ser aceites
desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços (hotéis,
guias, agentes locais, etc.) durante o decurso da viagem ou estadia, exigindo
dos mesmos os respectivos documentos comprovativos da ocorrência.
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 Para resolução de qualquer litígio emergente
do presente contrato, ambas as partes
acordam que o foro competente é o da Comarca de Guimarães, com expressa
renúncia de qualquer outro.

Responsabilidade

 A responsabilidade da agência de viagens encontra-se garantida por um seguro
de responsabilidade civil e por uma caução nos termos da legislação em vigor.


Quality Tours, Qualidade Sem Limites!
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